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A prática dos agricultores, em comunidades rurais, no cerrado piauiense transforma as
possibilidades oferecidas pelos ecossistemas em recursos e a forma como a população
interage com a vegetação contribui ao conhecimento sobre as diversas espécies úteis do
cerrado. O objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento de uso da espécie Dipteryx
lacunifera Ducke, por comunidades rurais no sudoeste piauiense. Realizou-se 37 entrevistas
semi-estruturadas, com moradores de notório saber, com a finalidade de reconhecimento dos
usos tradicionais da espécie nas seguintes comunidades: Boa Sorte, Fortaleza, Gameleira,
Anajá, Buritirana, Curralinho, Lagoa Falsa, Camaratuba, Pati, Vereda Seca, Escalvado,
Estreito, São Gonçalo, Bebedouro e Corrente dos Matões. Para as análises estatísticas dos
dados foi realizada a distribuição de freqüência e calculados os respectivos percentuais para
cada uso. Os entrevistados têm faixa etária entre 20 e 70 anos e todos afirmaram já ter feito
uso de alguma forma da espécie: para o consumo in natura, como medicinal, em utilidades
domésticas e comercializando suas amêndoas. 84% utilizam a amêndoa do fruto para
consumo, in natura ou torrada, 11% utilizam na fabricação de sabão, 13% uso medicinal, para
amenização de problemas na coluna e 35% utilizam na alimentação para o gado. O uso
sustentado desta fruteira nativa pode ser uma excelente opção para agregar valor aos recursos
naturais disponíveis no bioma Cerrado, melhorando a renda das pequenas comunidades rurais
e favorecendo a preservação das espécies nativas. (CAPES e Embrapa Meio-Norte)

Palavras-chave: etnobotânica, fruteira nativa, utilização popular.
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